
SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE LIXIVIAÇÃO EM PILHA 

DE MINÉRIOS AURÍFEROS <tl 

RESUMO 

Luiz Rogério Pinho de Andrade Lima <2> 

Roberto C. Yillas Bôas <JJ 

Hélio Marques Kohler <4> 

Este artigo apresenta um algoritmo computacional desenvolvido com o objetivo de 
simular a evolução temporal do processo de lixiviação de minérios auríferos em pilha. 
Ele utiliza dados fisico-químicos, geométricos e operacionais, tais como: composição 
dos metais lixiviáveis no minério, fluxo e concentração do lixiviante, parâmetros de 
passivação, distribuição granulométrica do minério, porosidade e saturação na pilha 
(ou o tempo médio de residência do líquido no seu interior), massa, altura e área 
média da pilha. Este algoritmo envolve a divisão da pilha em segmentos horizontais e 
planares, de cujas interações os resultados de extração de ouro, consumo de lixiviante 
e enriquecimento dos licores percolantes são calculados. O núcleo de cálculo do 
sistema é a equação que descreve a reação sólido-fluido sob controle difusivo (núcleo 
não reagido), a qual é resolvida para cada camada, em cada intervalo de tempo. No 
cálculo do progresso da extração, o escoamento na pilha é considerado como 
unidimensional com fluxo volumétrico constante, mas com a concentração das 
espécies variáveis. Este algoritmo se revelou robusto e estável, com fraca dependência 
do número de subdivisões adotada para a pilha. O tempo médio de residência da 
solução no seio da pilha e a difusividade efetiva do cianeto no minério influenciam 
significativamente as evoluções temporais da extração do ouro e a sua concentração 
no licor de lixiviação. Os resultados obtidos com este algoritmo, quando aplicados a 
um caso industrial revelaram uma boa capacidade de representação. 
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I. Introdução 

O processo de lixiviação em pilha vem sendo utilizado no Brasil , Estados Unidos, 
Austrália e Chile, dentre outros, como um eficiente método para o tratamento de minérios 
auríferos oriundos de depósitos de pequeno porte ou com baixos teores. 

Neste processo, o minério grosseiro é empilhado sobre uma superfície previamente 
impermeabilizada e preparada para ficar com uma pequena inclinação, a qual permite a 
drenagem da solução resultante. No topo da pilha assim fonnada é bonifada ou gotejada 
uma solução de lixiviante que percola o seu leito e dissolve progressivamente alguns 
constituintes da rocha até atingir a sua base impermeabilizada, quando então, o licor de 
lixiviação é conduzido para a etapa de recuperação 

O desempenho de um certo minério a ser submetido ao processo de lixiviação em 
pilha pode ser avaliado através de testes em colunas e em pequenas pilhas. Estes testes dão 
o consumo de lixiviante e a sua concentração no licor de lixiviação. a máxima extração 
dos metais, a sua evolução temporal e as suas concentrações no licor de lixiviação. Existe, 
entretanto, uma dificuldade para o escalamento, devido a difícil reprodução das 
proporções geoménicas das pilhas indusniais e das suas condições hidrodinâmicas, que 
associada ao custo e ao tempo dos ensaios, conduzem a utilização de modelos 
fenomenológicos para a análise e para o projeto destes circuitos. 

Encontra-se na literatura, a partir do fun dos anos 60 diversos modelos matemáticos 
fenomenológicos que descrevem o processo de lixiviação em pill1a [I]. A maior pru1e 
destes, entretanto, foi desenvolvida para a lixiviação de minérios oxidados e sulfetados de 
cobre, assim como para lixiviação de pirita, no caso da formação de drenagem ácida. 

Estes modelos são baseados na realização de um balanço de massa das espécies 
envolvidas, tanto no leito da pilha quanto na particula do minério e da utilização de 
relações cinéticas para a representação das reações minério-lixiviante. Diversas hipóteses 
simplificadoras são consideradas para viabilizar a solução do sistema de equações 
diferenciais parciais assim obtido, sem uma apreciável perda na qualidade dos resultados. 

Dentre estes modelos fenomenológicos pode-se destacar alguns como o modelo 
apresentado por Chae e Wadsworth [2], que utiliza a equação da continuidade para 
descrever o escoamento da solução no leito da pilha e um modelo cinético derivado do 
modelo de centro não reagido para descrever a reação minério-lixiviante. Os seus 
resultados foram validados com testes de lixiviação acida de um miné1io oxidado de cobre. 
Posteriormente, Dixon e Hend!ix [3] apresentru·am um modelo que utiliza um 
equacionamento rigoroso, resolução por diferenças finita s c validação com resultados de 
experimentos de cianetação de um miné1io sintético de prata. Sru1chez-Chacon e Lapidus 
[4] apresentarrun recentemente uma abordagem similar a rulte1ionnente descrita, mas 
modificando o modelo cinético, uma das condições de contomo e o método de resolução 
numérica do problema. 

Dentre os modelos simplificados destaca-se o modelo de Romru1 [5], inicialmente 
proposto para descrever a lixiviação acida de minérios oxidados de cobre. e que serviu de 
ponto de partida para al!,'1111S dos outros n·abalhos abaixo descritos. Neste modelo, um 
algorinno, que pennite contomar a resolução do sistema de equações diferencias. foi 
utilizado para descrever o escorunento, livre de dispersão axial (pistom) da fase líquida no 
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interior da pilha e o modelo de centro não reagido foi utilizado para representar a reação 
do minério com o lixiviante. 

O modelo proposto por Box e Prosser [6-7] é uma generalização do modelo de 
Roman. Ele leva em consideração a interação simultânea de diversos minerais e 
lix.iviantes, além dos próprios produtos de lixiviação, que eventualmente podem participar 
deste sistema reagente. Neste caso, o modelo de centro não reagido foi utilizado para 
descrever as reações sólidos-reagentes e o algoritmo de Roman foi utilizado para descrever 
o escoamento pistom do líquido no leito da pilha. Além disto, foram acrescentadas 
correlações empíricas para estimar o volume de líquido retido na pilha [8]. Este modelo foi 
posteriormente particularizado para o caso da lixiviação cianídrica de minérios auriferos 
na qual podem participar outros metais lix.iviáveis (9]. 

2. Desenvolvimento do modelo matemático 

No presente estudo, é proposto, para descrever a lix.iviação cianídrica de minérios 
auriferos, um modelo matemático dinâmico baseado nas hipóteses de que a pilha pode 
ser aproximada por esta forma geométrica simplificada, que o escoamento do líquido 
no seu leito ocorre sem apreciável dispersão axial, que o tempo médio de residência da 
solução no seu interior não varia com o tempo ou com a posição vertical, que a pilha 
apresenta uma distribuição granulométrica e de teores dos metais lixiviáveis 
homogênea e que as reações metais-lixiviante são controladas por difusão do lixiviante 
no interior das partículas pouco porosas do minério. 

SHB-
~~------------------------, 

l - --· - --- --- --- ---- - - - - - - - -,, 

L - - --- -- - -- -- - -- -- ---- --,, 

Fig. 1. Modelo geométrico da pilha 
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A pilha de minérios, aproximada por wn paralelepípedo, mostrado na Fig. 1, é 
subdividida em nl camadas de igual espessura, nas quais a solução, contendo o 
lixiviante e os produtos da lixiviação das camadas superiores, permanece retida por 
wn tempo ~t=t/nl. Como decorrência da hipótese de que o tempo de residência médio 
da solução em cada camada é constante, a fração de líquido retido na pilha relaciona
se com este através da Eq. (1). 

(cr HB CH
8

) = [r(Q/SHs)] 
HHB 

(I) 

O modelo de escoamento utilizado envolve o acompanhamento do líquido 
desde a sua entrada na primeira camada ate a sua saída na base da pilha, que devido a 
hipótese de escoamento pistom, tarda wn tempo igual ao tempo de residência médio 
da solução na pilha (t). Isto é feito através do incremento do contador do tempo, em 
múltiplos (t) do tempo de residência da solução nas camadas, do posterior incremento, 
em ordem inversa, do contador das camadas (j) desde a última até a primeira (sempre 
que o tempo transcorrido for maior que o tempo médio de residência da solução na 
pilha), do posterior incremento do indicador da classe granulométrica (i) e do posterior 
incremento do contador que indica o metal lixiviável (m). Desta forma, calcula-se a 
recuperação dos metais em cada classe granulométrica, em cada camada e em toda 
pilha, assim como, as concentrações, dos metais e do lixiviante, que entram C(t,j) e 
que saem C(tj+I) de cada camada (j) e dos teores residuais dos metais y(tj), que serão 
lixiviados nos instantes posteriores. 

Na Fig.2 o esquema seqüencial de cálculo acima descrito é mostrado para o 
caso de wna pilha, subdividida em três camadas, que é lixiviada por um tempo igual a 
(nl+ I )/nl do tempo médio de residência da solução na pilha. No instante t-=1 o líquido 
que entra na primeira camada, com wna concentração C( 1, 1 ), encontra o metal com 
teor y(O,l) e nela permanece por wn tempo ~t saindo com wna concentração C(l.2) e 
deixando wn teor residual de metal y(1, 1). No instante t-=2 o líquido que enn·a na 
segunda camada, com wna concentração C(1,2), encontra o metal com teor y(0,2) e ai 
permanece por wn tempo L\t saindo com uma concentração C(1,3) e deixando um teor 
residual de metal y(1,2), enquanto que o líquido que entra na primeira camada, com 
uma concentração C(2, 1 ), encontra o metal com teor y( 1, I) e ai permanece por um 
tempo L\t, saindo com wna concentração C(2,2) e deixando wn teor residual de metal 
y(2, 1 ). Procede-se desta forma até que a solução que entrou no primeiro instante seja 
drenada (no tempo t-=3) e em seguida sejam drenadas as outras frações. 

Devido ao grande tamanho das partículas de minério utilizadas nas pilhas, 
existe um predominante caráter difusivo nas reações metais-Iixiviante que podem ser 
descritas por wn modelo reativo simplificado como o modelo de centro não reagido 
mostrado na Eq. (2) e descrito no Apêndice 1. 
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t=tl3=ót 

t = 2t13 = 2ót 

l=t=3ót 

C(3,1) 

C(3,2) 

C(2,2) 

C(2,3) 

C{1,3) 

C(1,4) 

Fig. 2. Modelo do escoamento da solução e do cálculo das concentrações (C) e dos 
teores residuais (r) 
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da'c,rm K '' ''" 
dt= (l-a' )-X -I ,,,,. 

Onde: 

3CCN,J DOI 

K,, .•• [P t(k.r ·•+: 3CCN,, DOI 

p ler R; 

(2) 

Diversos metais presentes no minério podem ser complexados pelo cianeto. O 
consumo de lixiviante individual para cada metallixiviável pode ser estimado, a partir 
do consumo total, dos teores iniciais dos metais e dos fatores estequeométricos, 
através da Eq. (3). 

lc = ...5:._(~/f ~) 
m B .. r .. AW., m=l AW., 

(3) 

Manipulando-se algebricamente a Eq. (2), como é mostrado no Apêndice 2, 
chega-se a Eq. (4), que pode ser resolvida analiticamente e fornece as recuperações 
individuais, no tempo t-L1t, de cada metal lixiviável m, contido nas partículas da faixa 
granulométrica i, localizada na camada j, quando são conhecidos o valor da 
recuperação no tempo anterior (t-1-L1t), o valor da concentração do lixiviante 
proveniente da camada anterior e os teores iniciais dos metais. 

a' ~Jim +b,,, ,a';ji, +c,,ima',), .. +d, ,," ::::o (4) 

Devido a impossibilidade da solução lixiviante difundir-se completamente no 
interior das partículas do miné1io e assim dissolver completamente os metais 
lixiviáveis, utiliza-se para obter as recuperações possíveis dos metai s (a11,m), fatores de 
passivação (8rn), como indica a Eq. (5), que podem ser dete1minado 
experimentalmente. 

a,JI"' =a',)••B'" (5 ) 

Assumindo-se que a distribuição granulométrica de minério é conhecida e 
homogeneamente distribuídas em cada uma das nl camadas, que no incremento de 
tempo em que a Eq. ( 4) é resolvida não ocorre apreciável alteração no teor das 
partículas e que os teores dos metais lixiviáveis em cada faixa granulométríca são 
conhecidos, pode-se determinar para cada instante a recuperação global dos metais em 
cada camada, através da Eq. (6) . 

.;f;.ra, , .. w,, r,, .. ) L~r r r) .:::....~ ' = \a ,,,.,J , 1=1 

aL11., = nf ( ) 

L w,, r,," 
(6) 

t =l 

•= I 
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Admitindo-se que as nl camadas da pilha tem a mesma massa, as recuperações 
globais dos metais lixiviáveis da pilha em cada instante podem ser calculadas pela 
Eq.(7). 

f(aL,
1
,.W

1
Y

1
..) f(aL,

1
.,Y

1
..) 

a}/ = J=l -=-J=-'......,...---

''" f(w)r)..) f(y)..) 
(7) 

J=-1 r= I 

Os teores residuais dos metais em cada camada da pilha são atualizados em 
cada instante utilizando-se a Eq.(8) . 

(8) 

A concentração do lixiviante na solução que deixa a camada j da pilha é 
calculada usando-se a Eq. (9) enquanto que as concentrações dos metais na solução 
que deixa a camada j da pilha são atualizadas utilizando-se a Eq. ( 10), que 
corresponde a um balanço de massa nas camadas. 

(9) 

( 10) 

3. Análise de sensibilidade do modelo 

Aqui é mostrado apenas o efeito de algumas variáveis para uma visualização da 
sua ação sobre o desempenho do modelo. Tomou-se com base o Caso 1 da Tabela 2 e 
comparou-se os seus resultados com aqueles obtidos com outras situações simuladas 
alterando-se o numero de subdivisões da pilha (Casos 2 e 3), a difusiviàade efetiva do 
cianeto (Casos 4 e 5) e o tempo médio de residência da solução (Casos 6 e 7). Os 
resultados destes testes são mostrados nas Figuras 3 à 5. Pode-se ver que o número de 
subdivisões da pilha não apresenta apreciável efeito sobre os resultados de 
recuperação e da concentração do ouro na solução, que a difusividade efetiva do 
lixiviante bem como o tempo médio de residência da solução na pilha modificam 
fortemente os resultados. O que confirma as análises de sensibilidade mais detalhadas 
feitas anteriormente para este modelo [ 1, 1 O, 11]. 

A difusividade efetiva do lixiviante e o tempo médio de residência da solução 
na pilha não podem ser obtidas diretamente, mas podem ser estimadas se utilizadas 
como parâmetros de calibração do modelo. Elas podem ser posteriormente associadas 
através de correlações empíricas com as condições operacionais do processo, tais 
como: altura e massa da pilha, distribuição g~anuloméuica do minéno, vazão e 
concentração do lixiviante. 
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Tabela 2: Dados usados para análise de sensibilidade do modelo 

I 2 3 4 5 6 7 

llcN [mmlh-') 0,010 0,010 0,010 0,005 0,020 0,010 0,0 10 

p [g cm'3) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

lcT [gkg'1) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

y,... [g r'] 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

e,... (%] 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

HHB (m] 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

MHB (t] 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

SHB [ml] 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

't [dia] 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5,0 10,0 

CCN [gt'] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Q/SHB [l h'1 m'2] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

nl 20 5 50 20 20 20 20 

R, (mm] 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 9,525 

f, [%] 100 100 100 100 100 100 100 

100-r---------------------------------. 
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Fig. 3. Efeito do número de subdivisões da pilha 
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Fig. 4. Efeito da difusividade efetiva do cianeto 
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Fig. 5. Efeito do tempo de residência da solução na pilha 

4. Estudo de Caso 

00 

Utilizou-se a difusividade efetiva do cianeto no núnério e o tempo de residência 
do líquido na pilha como os parâmetros de ajuste do modelo. O critério de 
minimização foi calculado através da Eq.(ll), que descreve a soma ponderada do 
quadrado dos desvios associados a recuperação do ouro e a sua concentração no licor 
de lixiviação, levando em consideração o número de subdivisões da pilha. 

r--
LL[w,.(CMR., -CM~"'·•>·)' +w,_(aR., -w .. )'j 

Jc= • _ , (11) 
nl 

Para avaliar o modelo considerou-se uma das pilhas (RSM 42) da Rio Salitre 
Mineração (CBPM) que localizava-se na faixa Weber, pertencente a região do 
Greenstone belt do Rio ltapicuru (Bahia). O núnério era composto pela parte oxidada 
do depósito e apresentava teores de sulfeto e de metais lixiviáveis desprezíveis. 

A Tabela 3 apresenta os dados usados para a simulação. Devido a não 
disponibilidade da distribuição de tamanho das partículas, da altura e da área média da 
pilha, os valores nonúnais destes parâmetros foram utilizados. 

A Figura 6 mostra como o critério de minimização (Jc) varia com a difusividade 
efetiva e com o tempo médio de residência da solução para a pilha RSM 42. Nota-se a 
existência de uma região de mínimo, correspondente aos melhores valores dos 
parâmetros estimados. Os ponderadores ro 1 e ro2 foram considerados unitários neste 
caso, pois desta forma garante-se que os desvios entre os valores simulados e 
experimentais para a curva de recuperação influenciam mais o critério Jc. 

A utilização do método de otimização de Nelder e Mead [12] permitiu a 
calibração do modelo com a determinação da difusividade efetiva do cianeto e do 
tempo médio de residência da solução para a pilha RSM 42, indicados com (*) na 
Tabela 3. O valor da difusividade efetiva obtido é aceitável, podendo ser encontrado, 
por exemplo, em uma partícula de minério de porosidade 2% e tortuosidade 20. 
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Tabela 3: Dados para a simulação 

RSM 42 
I 

0cN [m2h-l] 6,0 x w-9 
• 

p [g cm-3] 2,7 

ler [g kg-1] 0,292 

YAu [g fi] 2,60 

9Au [%] 75,1 

HHB [m] 4,5 

MHB [t] 14726 

SHB (m2] 2616 

't [dia] 7,60. 

CcN [g (I) 1,0 

Q/SHB [l h-1 m-2] 4,8 

R [mm] 9,525 

nl 25 
---- --- -

Pilha RSM 42 

12000 

Jc 10000 

8000 

6000 

4000 

2000 
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Os resultados da calibração, apresentados na Fig. 7, mostram a existência de 
alguns desvios entre os resultados experimentais e simulados, que podem ser 
creditados as desconsiderações da distribuição granulométrica do minério, da área e 
da altura médias, do escoamento na base impermeabilizada da pilha, assim como, da 
limitação do modelo de escoamento adotado. Além disso, a concentração residual do 
ouro no licor de lixiviação e a sua recirculação explica as discrepâncias no final da 
curva de concentração. Nota-se, entretanto, que o comportamento das curvas 
simuladas são próximos das experimentais e que as suas tendências são bem seguidas. 

l 
,.__j 

RM:> Salitre Mtnetacao ltd.a 
Pilha 42 

····------· 

w "' ~ ~ ~ ~ n 
T-po!IÜII) 

-+-~-.---.---r-~,--,-r-,--,~--c~··r 

10 70 
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~esC,..) _ ...!_~(t r2 iC"') - I ,.ps 

â - r2 â' ,., â' 

iCs -1 -= s Ps 
â 

Condição inicial: 

Transferência na inte.rface : 

Condição de simetria: 

-ltl 

' I 

t=O c~=cNo Cs=CSo 

l,.,(a::,.,) = ku(c,. - c~.) 
â' ' " R 

r= R 

r=O 

~ 
~ 

------

iCd, =o 
â' 

À'+----- ·-~~~~ 

'-/,' --
Fig. Al. Representação esquemática da reação sólido-fluido. 

(AI) 

(A2) 

(A3) 

(A4) 

Assumindo-se que o processo de difusão-reação é lento, pode-se usar a simplificação 
pseudo - estacionária, que associada a hipótese de desprezível variação da densidade 
da partícula do minério, permite chegar a equação diferencial ordinária (A5) para 
descrição do sistema. 

(~) da aCs. 

di=(R, )[(I-arX- I)+R[(l-ar~ J+R[( I )] 
1,., a k8 Cs, ku au 

(A5} 

com a condição inicial: t = O a = O 

Os três termos do denominador desta equação representam respectivamente as 
contribuições difusiva, reativa e de transferência de massa através da camada 
estagnada. Na lixiviação em pilha, o grande tamanho das partículas e a pequena 
porosidade fazem com que o termo difusivo seja predominante sobre os demais, por 
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isto, pode-se simplifica-la, desconsiderando-se as outras parcelas, o que resulta no 
modelo de centro não reagido mostrado na equação (A6). 

da _ K 

dr'= (1-ar~ -t 
Onde: 

K = 3 CA DA. 
aCSo R2 

(A6) 

Na equação (A6), K é uma função do tempo, por isto encontra-se em diversos 
trabalhos [5-9] a sua integração através do método de Runge-Kutta, o que é possível 
após a realização da transformação de variáveis mostrada na Eq.(A 7) [I], que contorna 
o problema da descontinuidade no início da integração: 

(A7) 

Apêndice 2: Solução analítica do modelo de centro não reagido (1) 

O modelo de centro não reagido aplicado a espécie mineralógica m, contida na 
partícula da classe granulométrica i, que compõe a fatia j da pilha é representado 
matematicamente pela equação diferencial (B 1 ). 

da',1,. = .,..--K...c.'J"-''•.:_,..,-
dt (1-a ' )-Y, -1 

l jiM 

(81) 

Separando as variáveis e integrando durante o tempo de residência da solução na 
partícula obtém-se a equação {B2). 

~- ~· 
ft(l-a',,..)'!í -l]da',,,.= Jx,,..dt 

(t- I ).:Ir 

-3(1-a' . )7C 2a' . -2K .. M-3(1 - a' )7C 2a' 
''" " ''"" - ,,,, ,_ , , ,,. 1- l ) flft 

(82) 

Manipulando-se algebricamente chega-se a equação de terceiro grau (B3) que possui 
uma raiz real entre zero e um, sempre que as condições operacionais utilizadas 
(refletidas em K) são fisicamente consistentes. 

(83) 

Onde: 

b . = (32,1,. + 27), 
IJ I M 2 8 
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Notação 

a 

AWm 

CA 
C As 

CAsO 

c~. 

CCNti 

CMtim 

Coeficiente estequiométrico 

Massa atômica do metal m 

Concentração do reagente A na solução 

Concentração do reagente A no interior da partícula solida 

Concentração inicial do reagente A no interior da partícula solida 

Concentração do reagente A no interface partícula solução 

Concentração do cianeto na solução que alimenta a camada j no tempo t 

Concentração do metal m na solução que alimenta a camada j no tempo t 

CM~nl+t)m Concentração real do metal m na solução drenada no tempo t 

Cs Concentração do reagente S no interior da partícula solida 

Cso Concentração inicial do reagente S no interior da partícula solida 

OcN Difusividade efetiva do cianeto no minério 

/)Ae Difusividade efetiva do reagente A no solido 

f; Freqüência das partículas na faixa granulométrica i 

Fm Fator estequimétrico para a reação de cianetação do metal m 

HHB Altura média da pilha 

Jc Critério de minimização 

kLs Coeficiente global de transferência de massa líquido/solido 

ler Consumo total de lixiviante 

lcm Consumo individual de lixiviante pelo metal m 

MHs Massa da pilha 

nf Número de frações granulométricas consideradas 

nl Número de subdivisões na pilha 

nm Número de metais lixiviáveis contidos no minério 

Q Taxa de irrigação da pilha 

r Direção radial 

R; Raio médio das partículas do minério da classe granulométrica i 

Rc Raio do núcleo não reagido nas partículas solidas 

~ Taxa de consumo do reagente A 

Rs Taxa de consumo do reagente S 

SHB Área média da pilha 

Tmax 

w J 

Tempo a partir do qual a pilha começou a ser irrigada 

Tempo lixiviação simulado 

Massa da camada j 
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Massa da partícula i do minério contido na camada j 

Gregas: 

aq,m Recuperação do metal m, contido na fração granulométrica i. da camada j 
no tempo t corrigido 

a'~un Recuperação do metal m, contido na fraçào granulométrica i. da camadaj 
no tempo t 

aR.m Recuperação global real do metal m no tempo t 

altjm Recuperação do metal m, contido na camada j no tempo t 

aHun Recuperação global do metal m no tempo t 

8 Comprimento da camada estagnada em torno da partícula solida 

Ll't Tempo médio de residência da solução em cada camada da pilha 

EHB Porosidade do leito da pilha 

Es Porosidade da partícula solida 

YJim Teor do metal m no minério contido das partículas na faixa 
granulométrica i, da camada j 

YJm Teor do metal m no minério contido na camadaj 

Ym Teor médio inicial do metal m no minério 

yr,Jm Teor residual do metal m no minério contido na camadaj, no tempo t 

8m Recuperação máxima por lixiviação do metal m contido no minério 

p Densidade do minério 

Ps Densidade do solido 

CJHH Saturação do leito da pilha 

't Tempo médio de residência da solução no leito da pilha 

m Ponderação do critério de minimização 

Índices: 

J 

m 

Índice relacionado ao tempo 

Índice relacionado ao número da camada 

Índice relacionado a faixa granulométrica 

Índice relacionado ao metal lixiviável 
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SIMULATION OF GOLO ORES HEAP LEACHING PROCESS 

ABSTRACT 

Luiz Rogério Pinho de Andrade Lima 

Robeno C. Villas Bôas 

Hélio Marques Kohler 

This paper presents a computational algorithm developed to simulate the temporal 
evolution of the gold ores heap leaching process. The data used in the model include 
physical-chernical, geometrical and operational data, as: leachable metais ore contents. 
flow rate and cyanide concentration, parameters of passivity. ore size distribution, the 
average residence time of the solution into the heap. height, irrigated area and weight 
of ore in the heap. ln this algorithm the heap is divided in horizontal and plane layers 
of constant area. The recovery of gold from ore, the residual concentration of the 
cyanide and the enrichment of the pregnant leach solution can be calculated from 
interactions among these layers . Shrinking-core model. describing the solid-fluid 
reaction under diffusive control process, is used to calculare these variables. For each 
layer of the heap and for each species of every size classes. th.is equation model is 
solved analytically for each time step. The flow in the heap is considered 
un.idirectional at a constant volumetric rate, whose me species concentrations varies 
within the trme. The dispersion in the flow is neglected. The simulation show that the 
number of the layers has Iinle effect on the results which shows that the algorithm is 
stable and robust. The average residence time of the solution into the heap and the 
effective diffusivity of the cyanide through the ore panicies have a significant 
influence on the temporal evolution of the gold extraction and its concentration in the 
pregnant solution. so these parameters may be used in the model calibration. When 
tllls algorithm was applied to a industrial case, the results showed that the model is 
adequare to predict approximately the process performance. 

Key-Words: heap leaching, simulation, gold 
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